
contributie
Ook dit jaar vragen we voor de club 

een contributie van €1 

per clubavond. 

Jeugdclub CGK Rĳnsburg
BENJAMIN KLEINE KRACHT

NIEUWE TRADITIE
'Het nieuwe normaal' dat is een bekende zin geworden

in deze corona-tijd. We konden niet achterblijven en 

WE GAAN WEER
BEGINNEN!!

Het seizoen is alweer begonnen en na een
heerlijke vakantie gaan we weer van start!  In

deze uitnodiging voor het nieuwe seizoen vindt je
de datums van de clubavonden, belangrijke

informatie en onze nieuwe traditie!!! Kortom wij
hebben er zin in en kunnen niet wachten om jullie

24 september te zien, tot dan!!

26-05-22 T/M 28-05-22

App-groep
In de app-groep houden we met elkaar

contact. Ook bespreken we belangrijke

informatie over de club en de activiteiten

we hebben toch een leuke nieuwe

traditie gevonden: Voortaan sluiten wij

het jaar af met een weekend weg!!! 

Dus zet hem snel in je agenda :

 in de kerk! Ben je nog niet

toegevoegd aan app, laat het

ons snel weten!

 

gebruik mobiel
Tijdens de clubavond staan alle telefoons

uit, en liggen deze in het daar voor

bestemde bakje!

BENJAMIN/DE KLEINE KRACHT IS DE
JEUGDCLUB VAN DE KERK VOOR DE JEUGD

VAN 12 TOT EN MET 17 JAAR.
 WE KOMEN OM DE WEEK OP VRIJDAGAVOND

OM HALF ACHT BIJ ELKAAR. 



 19.30

Clubavonden

24 september 2021
08 oktober 2021
29 oktober 2021

12 november 2021
26 november 2021
10 december 2021
24 december 2021

14 januari 2022
28 januari 2022
11 februari 2022
25 februari 2022

11 maart 2022
25 maart 2022
08 april 2022
22 april 2002
13 mei 2022

26 - 28 mei 2022

WOORDZOEKER

Omgangsregels

Ik houd rekening met anderen en val niemand
lastig.
Ik behandel iedereen met respect en doe niet
mee aan pesten, uitlachen, schelden, roddelen
of negeren.
Ik ga in gesprek en gebruik geen geweld,
vecht niet en bedreig niemand.
Ik maak geen ongepaste (seksuele)
opmerkingen tegen iemand.
Ik kom niet ongewenst te dichtbij en raak de
ander niet aan tegen zijn of haar wil.
Ik vraag iemand te stoppen als hij of zij mij
lastig valt.
Ik vraag een ander om hulp als ik ergens mee
zit.
Ik spreek anderen aan op ongewenst gedrag
of uitdagende kleding en meldt dit als dat
nodig is bij de leiding of jeugdouderling.

Ik leef in liefde met mijn naaste naar de geboden
van de Heere, dus: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Jezus zei: ‘U zult de Heere, uw God, liefhebben met
heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw

verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het
tweede, hieraan gelijk, is: U zult uw naaste liefhebben

als uzelf.’ 

COBY, JOKE,
ELANDRO, PETER,

SANNE & ROSANNE

TOT DE EERSTE

CLUBAVOND!!


